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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om televisions- och ra-
dioverksamhet 

 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås ändringar i lagen 
om televisions- och radioverksamhet. 

I takt med den tekniska utvecklingen upp-
står det nya möjligheter och nya distribu-
tionsvägar för televisions- och radioverk-
samhet. Mobil mottagning till en mobiltele-
fon eller en annan bärbar utrustning håller på 
att utvecklas till en distributionsväg.  Avsik-
ten är att tillhandahålla mobila televisions-
tjänster i den nya, fjärde digitala multiplexen 
(kanalknippet).  

I propositionen föreslås ändringar i den re-
glering som gäller programkoncession. Ge-
nom ändringarna är det meningen att förenk-
la förfarandet vid beviljande av programkon-
cession för den fjärde multiplexen. Enligt 

propositionen skall Kommunikationsverket 
bevilja programkoncession för den nya mul-
tiplexen. Vid beviljande av koncession skall 
Kommunikationsverket enligt förslaget an-
vända prövning enligt lag.  

I propositionen föreslås dessutom att tele-
visions- och radioprogram som sänds med 
stöd av statsrådets digitala koncession skall 
kunna sändas samtidigt och oförändrade utan 
särskild koncession även i DVB-H-nätet. 
Detsamma föreslås gälla Rundradion Ab:s 
programutbud som sänds med stöd av lagen 
om televisions- och radioverksamhet. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge 

I televisions- och radioverksamhet i det 
markbundna masskommunikationsnätet an-
vänds förfarandet med koncession, eftersom 
det i verksamheten utnyttjas radiofrekvenser 
som är en sparsamt tilltagen naturresurs. 
Koncessionen är nödvändig, eftersom den 
kapacitet som finns för verksamheten skall 
delas mellan alla intresserade aktörer. I det 
markbundna digitala masskommunikations-
nätet upptar ett programutbud för närvarande 
av den befintliga tekniken ca en femtedel av 
multiplexens kapacitet. I televisionsverksam-
heten används för närvarande totalt tre mul-
tiplexer. 

Statsrådet beviljade Digita Ab den 23 mars 
2006 koncession för mobiltelevisionsverk-
samhet i en fjärde multiplex i det markbund-
na digitala masskommunikationsnätet. Före-
taget har med stöd av koncessionen rätt att 
erbjuda nättjänster i det digitala masskom-
munikationsnätet. Den teknik som används i 
nätets utförande skall följa DVB-H-
standarden. 

I detta skede av den tekniska utvecklingen 
är det huvudsakligen fråga om en verksamhet 
där den digitala televisionsmottagaren är in-
tegrerad i en terminal som lämpar sig för 
mobil mottagning. Den digitala televisions-
mottagaren kan kopplas till en mobiltelefon 
eller t.ex. en fickdator där bildskärmen i re-
gel är mindre än på en traditionell televi-
sionsmottagare. I den nya fjärde multiplexen 
skall man enligt förslaget även kunna sända 
radioprogramutbud.  

Det fjärde digitala sändningsnätet genom-
förs med en teknik som gör det möjligt att 
utöver televisions- och radioprogramutbud 
förmedla även andra typer av tjänster, såsom 
multimedieinnehåll. Även om andelen mul-
timedieinnehåll när verksamheten inleds kan 
vara ringa kan den med tiden öka till en be-
tydande andel och skapa ny affärsverksam-
het. I det nya nätet som är reserverat för 
DBV-H-standarden föreslås att koncession 
enbart skall behövas för att bedriva televi-
sions- eller radioverksamhet. Däremot skall 
andra tjänster enligt förslaget kunna erbjudas 
utan koncession.  

Vid användning av DVB-H-standarden är 

den mängd förmedlingskapacitet som förut-
sätts för ett (1) programutbud eller en (1) 
tjänst betydligt mindre än den förmedlings-
kapacitet som behövs i de tre nuvarande digi-
tala televisionssändningsnäten. Med hjälp av 
nätet kan man, beroende på den förmedlade 
videobildens kvalitet, distribuera 30–50 sam-
tidiga televisionsutbud. Behovet av kapacitet 
minskas särskilt av en avancerad paketför-
medlingsteknik för digital information och 
även en mindre bildskärm. Ett (1) televi-
sionsprogramutbud behöver, när det realise-
ras med DVB-H-standard en förmedlingska-
pacitet om ca 270 kilobit per sekund och rea-
liserad med DVB-T-standard minst 1 – 2 
megabit per sekund. 

 För mottagning av mobilt digitalt televi-
sionsprogramutbud har det utöver den euro-
peiska DVB-standarden utvecklats även 
andra standarder, av vilka kan nämnas DMB-
standarden, som tagits fram i Korea, och 
MediaFLO-tekniken som utvecklats i USA.  

Programkoncessionerna i det markbundna 
digitala masskommunikationsnätet beviljas 
av statsrådet. Statsrådet prövar ändamålsen-
ligheten vid beviljandet av koncessioner. En-
ligt 10 § i lagen om televisions- och radio-
verksamhet (744/1998) skall statsrådet när 
koncessioner beviljas beakta den samman-
tagna televisionsverksamhet och radioverk-
samhet som utövas på området och sträva ef-
ter att främja yttrandefriheten och trygga ett 
mångsidigt programutbud samt tillgodose 
behoven hos särskilda grupper bland allmän-
heten. Statsrådet kan också i anslutning till 
koncessionerna meddela koncessionsbe-
stämmelser. Statsrådet skall ledigförklara 
koncessionerna. 

Kommunikationsverket beviljar koncessio-
ner för verksamhet i liten skala och av kort-
varig natur i det digitala televisions- och ra-
dionätet samt i det analoga radionätet. Om 
Kommunikationsverkets rätt att bevilja kon-
cessioner bestäms i 7 § 2–4 mom. i lagen om 
televisions- och radioverksamhet. 

Kommunikationsverket kan inte använda 
ändamålsenlighetsprövning utan dess pröv-
ning sker enligt lag. Enligt 7 § 4 mom. i la-
gen om televisions- och radioverksamhet 
skall Kommunikationsverket bevilja konces-
sion för sådan verksamhet som avses i 3 
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mom., om det inte finns grundad anledning 
att misstänka att sökanden bryter mot denna 
lag eller någon annan lag som gäller televi-
sions- eller radioverksamhet. Kommunika-
tionsverket behöver inte ledigförklara kon-
cessionerna utan aktörerna kan ansöka om 
dem efter behov. 
 
2.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Enligt regeringsprogrammet skall Finland i 
sin teknologipolitik vara bland de främsta na-
tionerna och en föregångare när det gäller att 
genomföra ett människovänligt och hållbart 
informationssamhälle. Med propositionen 
syftar man till att främja den allmänna ut-
vecklingen av informationssamhället och ga-
rantera möjligheterna till bruktagning av nya 
kommunikationstekniker. Med propositionen 
främjas innovation och utveckling av nya ge-
nerationer av mottagningsapparater. Med 
hjälp av den nya koncessionsformen skall ib-
ruktagningen av det nya masskommunika-
tionsnätet för mobiltelevisionsverksamhet 
underlättas. 

I propositionen föreslås att regleringen av 
programkoncessioner ändras i lagen om tele-
visions- och radioverksamhet. Avsikten med 
ändringarna är att förenkla det förfarande ge-
nom vilket programkoncessioner beviljas för 
den fjärde multiplexen. Enligt propositionen 
skall Kommunikationsverket bevilja pro-
gramkoncessioner för den nya multiplexen. 
Vid beviljande av koncessionen skall Kom-
munikationsverket enligt förslaget använda 
sig av lagbunden prövning.  

I propositionen föreslås även att televi-
sions- eller radioprogramutbud som sänds 
med stöd av en digital koncession som bevil-
jats av statsrådet samtidigt och oförändrade 
skall kunna sändas utan särskild koncession 
även i DVB-H-nätet. Detsamma föreslås gäl-
la även för Rundradion Ab:s program som 
sänds med stöd av lagen om televisions- och 
radioverksamhet. 
 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen har inga konsekvenser i frå-
ga om statsfinanserna. 

Propositionen skulle inverka på myndighe-
ternas verksamhet så att det antal konces-

sionsansökningar som Kommunikationsver-
ket får för behandling ökar från det nuvaran-
de. Koncessionsansökningarna kan behandlas 
med samma slags förfarande som program-
koncessionerna för kortvarig verksamhet el-
ler verksamhet i liten skala, som beviljas av 
Kommunikationsverket med stöd av redan 
gällande lag. Utan den föreslagna lagänd-
ringen skulle koncessionerna behandlas i 
statsrådet.  

Propositionen främjar utvecklingen av in-
formationssamhället. Propositionen underlät-
tar även aktörernas möjligheter att ta fram 
nya slags tjänster åt medborgarna.  
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Kommunikationsministeriet tillsatte den 14 
juni 2005 en arbetsgrupp vars uppgift var att 
reda ut om gällande kommunikationslagstift-
ning på ett ändamålsenligt sätt lämpar sig för 
utövning av sådan televisions- och radio-
verksamhet i ett digitalt markbundet mass-
kommunikationsnät som använder DVB-H-
standarden eller motsvarande standard för 
distribution av tjänsterna. Arbetsgruppen fick 
även i uppdrag att lägga fram behövliga för-
slag till ändringar i lagen. 

Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till 
kommunikationsministeriet i december 2005. 
Rapporten var utarbetad i form av ett utkast 
till regeringsproposition.  

Arbetsgruppen föreslog att lagen om tele-
visions- och radioverksamhet ändras så att 
programkoncessionerna för mobiltelevision, 
dvs. för DVB-H-nät skall kunna beviljas ge-
nom ett enklare förfarande än tidigare. Kon-
cessionerna skall beviljas av Kommunika-
tionsverket utan behovsprövning.  

Arbetsgruppen föreslog även att de nuva-
rande utövarna av digital televisions- och ra-
dioverksamhet kunde sända sitt programut-
bud samtidigt och oförändrat även i DVB-H-
nätet utan särskild programkoncession. Rät-
ten skulle gälla televisions- eller radiopro-
gramutbud som sänds med stöd av lag eller 
en digital programkoncession som beviljats 
av statsrådet. Enligt arbetsgruppen skulle det 
då gälla samma ursprungliga sändning som 
det programutbud som sänds med DVB-T-
standarden och för vilken ingen särskild er-
sättning för upphovsrätt tas ut. 

Utkastet till proposition genomgick en om-
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fattande remissbehandling. Utkastet fick ett 
mycket motstridigt bemötande. Det var sär-
skilt ställningstagandena om arbetsgruppens 
syn på upphovsrätten som var mycket varie-
rande. Utövarna av televisions- och radio-
verksamheten samt teleföretagen ansåg att 
betraktelsesättet var av väsentlig betydelse 
för lanseringen av mobiltelevision och för 
innehållsdistributionen via flera kanaler. 
Upphovsrättsorganisationerna ansåg för sin 
del att tolkningen av DVB-H-sändningen 
som samma ursprungliga sändning strider 
mot upphovsrätts- och konkurrenslagstift-
ningen. Enligt undervisningsministeriets utlå-
tande skulle förslaget innebära ändring av 
upphovsrättslagstiftningen i en annan lag-
stiftning och göra intrång i upphovsrättens 

grundval. Uppmärksamhet fästes även vid 
konkurrensaspekterna. 

Ändringen av det i utkastet föreslagna kon-
cessionsförfarandet i sig godkändes allmänt i 
de utlåtanden där ställning togs till den. 
Överföringen av beviljandet av koncessioner 
till Kommunikationsverket ansågs vara bra. 
Förslaget enligt vilket Rundradion och inne-
havarna av digital programkoncession bevil-
jad av statsrådet skulle få sända sitt program-
utbud i DVB-H-nätet samtidigt och oföränd-
rat utan särskild koncession bemöttes också 
av godkännande ställningstaganden. 

Utkastet till proposition har ändrats efter 
remissbehandlingen till de delar som gäller 
upphovsrättslagstiftningen. 

 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

4 §. Begränsningar av tillämpningsområ-
det. En teknisk ändring föreslås i 2 mom. I 
gällande 2 mom. hänvisas till 7 § 2 och 3 
mom. Hänvisningen måste ändras eftersom 
det i lagförslaget föreslås att en ny 3 punkt 
skall fogas till. I punkten skall föreskrivas 
om den televisions- och radioverksamhet 
som utövas i DVB-H-nätet och för vilken 
inte samma begränsningar av tillämpnings-
området skall gälla. Enligt förslaget skall be-
gränsningarna av tillämpningsområdet i 4 § 2 
mom. endast gälla den televisions- eller ra-
dioverksamhet som avses i 7 § 2 mom. och 3 
mom. 1 och 2 punkten. 

Det föreslås att det till paragrafen fogas ett 
nytt 3 mom., i vilket det föreskrivs om de 
särskilda begränsningar av tillämpningsom-
rådet som gäller verksamhet i det nät som re-
serverats för DVB-H-standarden eller en 
motsvarande standard. På den verksamhet 
som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten tillämpas i 
huvudsak samma reglering som på all annan 
televisions- och radioverksamhet. Därmed 
skall till exempel bestämmelserna om re-
klaminslagens längd och placering liksom 
bestämmelserna om kvoterna av europeiska 
och oberoende producenters program tilläm-
pas i de televisions- och radioprogramutbud 
som tillhandahålls i DVB-H-nätet.  

På den televisions- och radioverksamhet 

som utövas i DVB-H-nätet är det nödvändigt 
att tillämpa samma bestämmelser som på te-
levisions- och radioverksamheten i allmän-
het. Avsikten är att för DVB-H-nätet bevilja 
koncessioner som berättigar till regelbunden 
och långvarig programverksamhet. Därmed 
skall det tillämpas normal reglering av televi-
sionsverksamheten enbart på grund av kra-
ven på teknisk neutralitet och jämlikt bemö-
tande av aktörerna samt även på grund av de 
krav som ställs i rådets direktiv 89/552/EEG 
om samordning av vissa bestämmelser som 
fastställts i medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om utförandet av sändnings-
verksamhet för television, nedan televisions-
direktivet. För programverksamhetens del 
kommer därför inte i fråga likadana undantag 
för tillämpningsområdet som de som gäller 
för koncessioner som beviljats av Kommuni-
kationsverket för verksamhet i liten skala el-
ler av kortvarig natur.  

Det är inte ändamålsenligt att tillämpa re-
gleringen av koncessioner som sådan på de 
koncessioner Kommunikationsverket bevil-
jar. Därför föreslås det i propositionen att 
vissa paragrafer gällande koncessioner inte 
tillämpas på televisions- och radioverksam-
het som bedrivs i DVB-H-nätet. 

Med beaktande av den mobila televisions-
verksamhetens och det mobila televisionsnä-
tets natur skall enligt förslaget inte 10 § till-
lämpas på verksamhet som utövas i DVB-H-
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nätet. Enligt 1 mom. i nämnda paragraf skall 
koncessionsmyndigheten när koncessioner 
ledigförklaras och beviljas sträva efter att 
främja yttrandefriheten och göra programut-
budet mångsidigare samt tillgodose behoven 
hos särskilda grupper bland allmänheten med 
beaktande av den sammantagna televisions-
verksamhet och radioverksamhet som utövas 
på området. 

 Enligt den föreslagna 7 § 3 mom. 3 punk-
ten skall Kommunikationsverket bevilja kon-
cession för televisions- eller radioverksamhet 
i det markbundna masskommunikationsnätet 
som reserverats för DVB-H-standarden eller 
en motsvarande standard. Enligt förslaget 
skall Kommunikationsverket när koncession 
beviljas inte använda fri prövning, utan ver-
kets prövning skall ske enligt lag. Därför 
skall det inte övervägas om kriterierna i 10 § 
1 mom. uppfylls när koncessionerna beviljas. 
Därmed skall Kommunikationsverket bevilja 
koncession, om det inte finns orsak att miss-
tänka att en sökande bryter mot bestämmel-
serna i lagen om televisions- och radioverk-
samhet eller någon annan lag som gäller te-
levisions- och radioverksamhet.  

Enligt förslaget skall inte heller 10 § 2 
mom. tillämpas på televisions- och radio-
verksamhet som bedrivs i DVB-H-nätet. I 
momentet bestäms om kriterier för aktörens 
solvens och förmåga att utöva verksamheten. 
Det är inte nödvändigt att på grund av kon-
cessionens natur bedöma hur solvent sökan-
den av koncessionen är. I detta sammanhang 
är den viktiga skillnaden jämfört med de 
koncessioner som beviljas av statsrådet att en 
koncession beviljad av Kommunikationsver-
ket inte ger innehavaren rätt till kapacitet i 
masskommunikationsnätet.  

Enligt den föreslagna paragrafen skall 11 §, 
där koncessionsbestämmelserna regleras, inte 
tillämpas på programkoncessioner för DVB-
H-nätet.  Eftersom Kommunikationsverket 
inte vid beviljande av koncessioner använder 
fri prövning är det inte meningen att i kon-
cessionerna innefatta koncessionsbestämmel-
ser i enlighet med 11 §. 

I propositionen föreslås att 13 §, som gäller 
överföring av koncession på någon annan 
och ändring av den faktiska bestämmanderät-
ten, inte skall tillämpas på programkonces-
sioner för DVB-H-nätet. Det är inte nödvän-
digt att tillämpa paragrafen på här avsedda 

koncessioner, eftersom överföring av kon-
cession eller ändring av bestämmanderätten 
inte har någon särskild betydelse på grund av 
koncessionernas natur. Detta beror främst på 
att det antal koncessioner som beviljas av 
Kommunikationsverket inte är på samma sätt 
begränsat som det antal koncessioner som 
beviljas av statsrådet. Den kapacitet som är 
tillgänglig i DVB-H-nätet begränsar inte an-
talet programkoncessioner och koncessions-
myndigheten beviljar inte heller koncessioner 
enligt prövning. 

I 14 § föreskrivs om hur en koncession för-
faller. Paragrafen skall inte tillämpas på pro-
gramkoncessioner i DVB-H-nät. Syftet med 
bestämmelserna om hur en koncession förfal-
ler är att förhindra att frekvenser eller fri ka-
pacitet i masskommunikationsnät förblir 
oanvänd. En koncession som förfaller i 
DVB-H-nätet skulle inte ha motsvarande be-
tydelse, eftersom fri kapacitet inte delas ut 
genom ledigförklarande av koncessioner.  

7 §. Rätt att utöva televisions- och radio-
verksamhet. I 3 mom. föreslås att till para-
grafen fogas en ny 3 punkt enligt vilken 
Kommunikationsverket beviljar koncession 
för utövande av televisions- eller radioverk-
samhet när verksamheten utövas i sådant di-
gitalt markbundet masskommunikationsnät 
som i den plan för användning av frekvens-
områden som avses i 6 § i lagen om radiofre-
kvenser och teleutrustningar (1015/2001) är 
reserverat för sådan televisions- och radio-
verksamhet eller leverans av andra tjänster 
som använder DVB-H-standard eller en mot-
svarande standard. För tydlighetens skull är 
det nödvändigt att konstatera att Kommuni-
kationsverket kunde bevilja koncessioner för 
verksamhet i liten skala eller av kortvarig na-
tur även i DVB-H-nätet. För beviljande av 
sådana koncessioner skall momentets 1 och 2 
punkt tillämpas. 

Enligt 6 § 2 mom. i lagen om radiofrekven-
ser och teleutrustningar fastställer statsrådet 
en plan för användning av de frekvensområ-
den som anvisas för koncessionsberoende te-
leverksamhet enligt 4 § i kommunikations-
marknadslagen (393/2003) samt konces-
sionsberoende televisions- och radioverk-
samhet enligt 7 § i lagen om televisions- och 
radioverksamhet. I användningsplanen fast-
ställs det frekvensområde som används för 
digital televisionsverksamhet och multiplex-
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erna för den digitala televisionsverksamheten 
(för närvarande A, B och C).  Avsikten är att 
det fjärde markbundna digitala masskommu-
nikationsnätet skall fastställas i frekvenspla-
nen på motsvarande sätt och reserveras för 
verksamhet som använder DVB-H-
standarden. Behövliga ändringar har börjat 
förberedas efter det nätkoncessionen har be-
viljats. 

Utövande av televisions- eller radioverk-
samhet i ett markbundet digitalt masskom-
munikationsnät förutsätter i regel en konces-
sion beviljad av statsrådet. En sådan konces-
sion kan beviljas för högst tio år. Avsikten är 
inte att frångå denna huvudregel. Televi-
sions- eller radioverksamhet i liten omfatt-
ning och av kortvarig natur kan för sin del 
utövas med stöd av den koncession som be-
viljats av Kommunikationsverket.  

I en multiplex som reserveras för använd-
ning av DVB-H-teknik är den kapacitet som 
behövs för distribution av ett televisionspro-
gramutbud liten i förhållande till sändnings-
nätets totala kapacitet. Eftersom kapaciteten 
inte är begränsad på samma sätt som i de tre 
redan existerande markbundna masskommu-
nikationsnäten är det inte ändamålsenligt att 
förutsätta en programkoncession som grun-
dar sig på statsrådets prövning. Eftersom det 
är fråga om sådan verksamhet som avses i 7 
§ 1 mom. kan verksamheten inte helt befrias 
från koncessionsförfarande utan att re-
gleringssystemet revideras i sin helhet. I det-
ta skede är det således motiverat att tillämpa 
ett förenklat koncessionsförfarande på verk-
samhet som utövas i det fjärde markbundna 
masskommunikationsnätet.  

Enligt 12 § kan koncession för televisions- 
eller radioverksamhet beviljas för högst tio 
år. Med stöd av bestämmelsen kan konces-
sion för DVB-H-nätet gälla högst tio år. 

För den som får koncession vore det vä-
sentligt att med en i kommunikationsmark-
nadslagen avsedd nätkoncessionsinnehavare 
eller någon annan kapacitetsleverantör kom-
ma överens om den förmedlingskapacitet 
som behövs för verksamheten. Enligt försla-
get skall Kommunikationsverket, när det be-
viljar koncession, inte vara skyldigt att för-
säkra sig om att det finns kapacitet för verk-
samheten. 

Kapaciteten i det nät som reserverats för 
DVB-H-standarden skall enligt förslaget 

upphandlas kommersiellt. De som utövar te-
levisions- och radioverksamhet skall liksom 
även andra tjänsteleverantörer enligt försla-
get upphandla kapacitet av en nätkonces-
sionsinnehavare eller en eventuell annan ka-
pacitetsleverantör. Avsikten är att använd-
ningen av nätkapaciteten inte skall kunna 
vara koncentrerad till en enda aktör. Målet är 
att kapaciteten används för att tillhandahålla 
ett så mångsidigt innehåll som möjligt. På 
grund av detta innehåller en nätkoncession 
för DVB-H-nätet ett villkor enligt vilket en 
koncessionsinnehavare inte får sälja mera än 
en tredjedel av nätets totala kapacitet till ett 
tjänsteföretag, om inte kommunikationsmini-
steriet på koncessionsinnehavarens ansökan 
beslutar annat. 

I det fjärde markbundna digitala mass-
kommunikationsnätet är det inte fråga om 
sådan verksamhet som avses i 134 § i kom-
munikationsmarknadslagen. Därför lämpar 
sig inte den skyldighet att distribuera pro-
gramutbud och tjänster som föreskrivs telefö-
retag som tillhandahåller nättjänster i ett ka-
beltelevisionsnät i 134 § i kommunikations-
marknadslagen för den verksamhet som ut-
övas i det fjärde markbundna digitala mass-
kommunkationsnätet. 

Det föreslås att ett nytt 4 mom. fogas till 
paragrafen. I momentet skall det bestämmas 
om hur den som utövar televisions- eller ra-
dioverksamhet i det digitala markbundna nä-
tet får sända sitt programutbud även i DVB-
H-nätet. Enligt det föreslagna momentet får 
en utövare av televisions- eller radioverk-
samhet som har en av statsrådet beviljad 
koncession för digital sändningsverksamhet 
med stöd av koncessionen sända sitt pro-
gramutbud utan särskild koncession även i ett 
i 3 mom. 3 punkten avsett nät. Programutbu-
det skall sändas samtidigt och till innehållet 
oförändrat inom ett koncessionsenligt eller 
annat ursprungligt sändningsområde.   

I momentet föreskrivs på motsvarande sätt 
även om Rundradion Ab:s programutbud. 
Enligt den föreslagna bestämmelsen skall 
Rundradion Ab analogt med stöd av lag få 
sända sitt televisions- och radioprogramutbud 
på det sätt som avses i detta moment. Med 
hänvisningen avses 7 a §, i vilken bestäms 
om Rundradion Ab:s rätt att utöva televi-
sions- och radioverksamhet utan koncession. 

Bestämmelsen skall enligt förslaget ge rät-
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ten att sända programutbudet utan särskild 
koncession både i det markbundna digitala 
DVB-T-nätet och DVB-H-nätet. Programut-
budet skall sändas samtidigt och oförändrat. I 
det markbundna digitala nätet utövas televi-
sionsverksamhet med DVB-T-standarden, 
som är avsedd för markbunden mottagning. 
DVB-H-standarden, som används i den fjär-
de multiplexen, är samma DVB-standard 
men utformad för mobil mottagning.  

Programutbudet skall med stöd av det före-
slagna momentet sändas endast till ett kon-
cessionsenligt eller annat ursprungligt sänd-
ningsområde. Sändningsområdet i DVB-H-
nätet skulle därmed vara högst av samma 
omfattning som det koncessionsområde som 
beviljats för DVB-T-nätet. Om sändningsom-
rådet för programutbudet i det markbundna 
digitala DVB-T-nätet vore snävare än kon-
cessionsområdet kunde programutbudet inte 
med stöd av detta moment sändas till ett om-
råde som är mera omfattande än det ur-
sprungliga sändningsområdet. Med stöd av 
bestämmelsen vore det således inte möjligt 
att bredda sändningsområdet så, att det blir 
mera omfattande än det är i det markbundna 
digitala DVB-T-nätet. Det ursprungliga 
sändningsområdet för Rundradion Ab:s pro-
gramutbud skulle vara samma område som i 
det markbundna digitala nätet. 

Sändningsområdet för den nya multiplexen 
kan i praktiken vara snävare än det område 
som fastställts i koncessionen, om t.ex. mul-
tiplexen inte ännu utbyggts för hela konces-
sionsområdet. Meningen är att bygga ut den 
nya fjärde multiplexen stegvis, varvid den 
inte i början nödvändigtvis heller täcker hela 
koncessionsområdet. Utifrån det föreslagna 
momentet skall det programutbud som sänds 
med stöd av den digitala koncessionen kunna 
sändas till det koncessionsområde som nätet 
just då når ut till. Sändningsområdet kan 
breddas till hela koncessionsområdet allt ef-
tersom nätet byggs ut. 

Med stöd av det föreslagna momentet skall 
i DVB-H-nätet kunna sändas utan särskild 
koncession alla de programutbud för vilkas 
tillhandahållande statsrådet har beviljat kon-
cession för digital verksamhet. Momentet 
omfattar således både riksomfattande och re-
gionala koncessioner. Momentet skall tilläm-
pas på verksamhet som utövas med konces-
sion för både digital televisionsverksamhet 

och digital radioverksamhet. Momentet gäll-
er i praktiken för närvarande särskilt televi-
sionsverksamheten, för vilken de flesta kon-
cessionerna för digital verksamhet har bevil-
jats. För närvarande gäller tre koncessioner 
för digital radioverksamhet, vilka statsrådet 
har beviljat för radioverksamhet i markbun-
det digitalt televisionsnät.  

I fråga om tillämpningen av upphovs-
rättslagen kan den verksamhet som avses i 
detta moment anses vara parallellt sändande 
då det gäller sändande som är jämförbart 
med sändande i DVB-T-nätet. Utgångspunk-
ten är att samma innehåll sänds samtidigt i ett 
annat sändningssystem och på samma områ-
de så att sändningarna kan mottas med olika 
mottagningsutrustningar av samma eller i 
stort sett samma mottagare. När affärsmodel-
lerna för parallellt sändande inte avviker från 
andra affärsmodeller för sådana televisions- 
eller radiosändningar som fritt kan mottas av 
allmänheten finns det goda orsaker till att 
den ersättning som avtalas skall täcka både 
den ursprungliga och den parallella sänd-
ningsverksamheten. Det faktum att det i detta 
fall är olika sändningssystem för det parallel-
la sändandet borde inte inverka på ersätt-
ningen. 

Som en följd av att det nya momentet en-
ligt förslaget skall fogas till, blir 4 mom. 5 
mom. 
 
2.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst. 
 
3.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

och lagst i f tningsordning 

Enligt 12 § 1 mom. i grundlagen har var 
och en yttrandefrihet. Till yttrandefriheten 
hör rätten att framföra, sprida och ta emot in-
formation, åsikter och andra meddelanden 
utan att någon i förväg hindrar detta. Närma-
re bestämmelser om yttrandefriheten utfärdas 
genom lag. Grundlagsutskottet har behandlat 
reglering som har betydelse för yttrandefrihe-
ten åtminstone i utlåtandena GrUU 23/1993 
rd (lagen om Rundradion Ab), GrUU 
19/1998 rd (lagen om televisions- och radio-
verksamhet), GrUU 54/2002 rd (lagen om 
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domännamn) samt GrUU 61/2002 rd (änd-
ring av lagstiftningen om kommunikations-
marknaden). 

Yttrandefrihet tryggas i grundlagen för var 
och en som omfattas av finsk rättskipning 
oberoende av nationalitet. I fråga om till-
lämpningsområde täcker yttrandefriheten alla 
kommunikationstekniska metoder och ut-
trycksformer samt all slags information, åsik-
ter och andra meddelanden oberoende av in-
nehåll. Också kommunikationsmedlen och 
regleringen av dem omfattas av yttrandefri-
het. Bestämmelsen om yttrandefrihet i grund-
lagen förbjuder en förhandsgranskning av in-
nehållet i meddelanden och andra ingripan-
den i yttrandefriheten som innebär att lägga 
hinder i vägen på förhand. Bestämmelsen i 
grundlagen hindrar inte tillsyn i efterhand av 
hur yttrandefriheten använts med hjälp av 
straff- och skadeståndslagstiftningen, men 
den begränsar dock ingripanden i använd-
ningen av yttrandefriheten i efterhand. 

Att televisions- och radioverksamhet är 
koncessionspliktig innebär en situation som 
avviker från förbudet mot förhandshinder i 
bestämmelsen om yttrandefrihet i regerings-
formen. Det har dock ansetts vara möjligt att 
upprätthålla ett koncessionssystem i rundra-
dioverksamheten, om nödvändigheten av att 
göra så kan motiveras på ett sätt som är god-
tagbart med tanke på yttrandefriheten. När 
riksdagens grundlagsutskott gav ett utlåtande 
om regeringens proposition med förslag till 
lagstiftning om televisions- och radioverk-
samhet 1998 (RP 34/1998 rd) fäste grund-
lagsutskottet uppmärksamhet i synnerhet vid 
att yttrandefriheten säkerställs. Enligt utlå-
tanden bör man med hjälp av koncessionssy-

stemet trygga en jämn fördelning av de till 
buds stående frekvenserna mellan dem som 
utövar televisions- och radioverksamhet och 
på så sätt skapa förutsättningar för en omfat-
tande yttrandefrihet.  

Behovet av ett koncessionssystem för tele-
visions- och radioverksamhet i markbundna 
masskommunikationsnät har i första hand 
motiverats med att frekvenser inte kan anvi-
sas alla intresserade. Även om digitalisering-
en av masskommunikationsnät kan väntas 
lösa detta problem åtminstone delvis, har den 
knappa tillgången på frekvenser i utlåtanden 
av riksdagens grundlagsutskott och kommu-
nikationsutskott fortfarande ansetts utgöra en 
sådan teknisk begränsningsgrund på basis av 
vilken det är författningsrättsligt ändamålsen-
ligt att upprätthålla ett koncessionssystem.  

Koncessionsplikten hänför sig också till 
näringsfriheten i 18 § 1 mom. i grundlagen. 
Grundlagsutskottet har granskat förhållandet 
mellan koncessionssystemet inom kommuni-
kationen och näringsfriheten bl.a. i sitt ovan 
nämnda utlåtande 61/2001 rd. Utskottet an-
såg att koncessionsregleringen motsvarar den 
syn som grundlagsutskottet omfattat i prakti-
ken, dvs. att viktiga och starka samhälleliga 
intressen kan tala för tillståndsplikt.  

I propositionen föreslås inga sådana för-
ändringar i koncessionssystemet som skulle 
förändra systemets förhållande till yttrande 
friheten eller näringsfriheten. 

Lagförslagen kan på ovan nämnda grunder 
behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Lag 

om ändring av 4 och 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 4 § 2 

mom. och 7 § 3 mom., sådana de lyder i lag 1190/2005, samt 
fogas till nämnda 4 §, sådan den lyder i lag 394/2003 och i nämnda lag 1190/2005, ett nytt 3 

mom. och till 7 §, sådan den lyder i nämnda lagar, ett nytt 4 mom., varvid 4 mom. blir 5 
mom., som följer: 
 

4 § 

Begränsningar av tillämpningsområdet 

— — — — — — — — — — — — — —  
På utövande av sådan televisions- eller ra-

dioverksamhet som avses i 7 § 2 mom. och 3 
mom. 1 och 2 punkten tillämpas inte 10 och 
11 §, 13 § 1-6 mom. eller 14, 16 och 17 §.  

På utövande av sådan televisions- eller ra-
dioverksamhet som avses i 7 § 3 mom. 3 
punkten tillämpas inte 10, 11, 13 och 14 §. 
 

7 §  

Rätt att utöva televisions- och radioverksam-
het 

— — — — — — — — — — — — — —  
Koncession för utövande av televisions- el-

ler radioverksamhet i ett sådant digitalt mark-

bundet masskommunikationsnät som avses i 
2 § i kommunikationsmarknadslagen skall 
sökas hos Kommunikationsverket, om 

1) verksamheten pågår högst tre månader, 
2) verksamheten per vecka pågår högst åtta 

timmar, eller om 
3) verksamheten utövas i ett digitalt mark-

bundet masskommunikationsnät som i den 
plan för användning av de frekvensområden 
som avses i 6 § i lagen om radiofrekvenser 
och teleutrustningar (1015/2001) är reserve-
rad för sådan televisions- eller radioverk-
samhet eller leverans av andra tjänster som 
använder DVB-H-standard eller en motsva-
rande standard. 

En utövare av televisions- eller radioverk-
samhet som har en av statsrådet beviljad 
koncession för digital sändningsverksamhet 
får sända sitt med stöd av koncessionen till-
handahållna programutbud utan särskild kon-
cession även i ett i 3 mom. 3 punkten avsett 
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nät. Programutbudet skall sändas samtidigt 
och till innehållet oför-ändrat inom ett kon-
cessionsenligt eller annat ursprungligt sänd-
ningsområde.  Rundradion Ab får på motsva-
rande sätt sända sitt televisions- och radio-

programutbud enligt lag på det sätt som av-
ses i detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  .  

————— 

I Nådendal den 21 juli 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kommunikationsminister Susanna Huovinen 
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Parallelltext 

 
 
 

Lag 

om ändring av 4 och 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 4 § 2 

mom. och 7 § 3 mom., sådana de lyder i lag 1190/2005, samt 
fogas till nämnda 4 §, sådan den lyder i lag 394/2003 och i nämnda lag 1190/2005, ett nytt 3 

mom. och till 7 §, sådan den lyder i nämnda lagar, ett nytt 4 mom., varvid 4 mom. blir 5 
mom., som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Begränsningar av tillämpningsområdet 

4 § 

Begränsningar av tillämpningsområdet 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

På utövande av sådan televisions- eller 
radioverksamhet som avses i 7 § 2 och 3 
mom. tillämpas inte 10 och 11 §, 13 § 1—6 
mom. eller 14, 16 och 17 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
På utövande av sådan televisions- eller 

radioverksamhet som avses i 7 § 2 mom. 
och 3 mom. 1 och 2 punkten tillämpas inte 
10 och 11 §, 13 § 1—6 mom. eller 14, 16 
och 17 §.  

På utövande av sådan televisions- eller 
radioverksamhet som avses i 7 § 3 mom. 3 
punkten tillämpas inte 10, 11, 13 och 14 §. 
 

 
7 §  

Rätt att utöva televisions- och radioverk-
samhet 

7 §  

Rätt att utöva televisions- och radioverk-
samhet 

 
Koncession för utövande av televisions- 

eller radioverksamhet i ett sådant digitalt 
markbundet masskommunikationsnät som 
avses i 2 § i kommunikationsmarknadsla-
gen skall sökas hos Kommunikationsverket, 
om 

1) verksamheten pågår högst tre månader, 
eller om 

2) verksamheten per vecka pågår högst 
åtta timmar. 
 

Koncession för utövande av televisions- 
eller radioverksamhet i ett sådant digitalt 
markbundet masskommunikationsnät som 
avses i 2 § i kommunikationsmarknadsla-
gen skall sökas hos Kommunikationsverket, 
om 

1) verksamheten pågår högst tre månader, 
 
2) verksamheten per vecka pågår högst 

åtta timmar, eller om 
3) verksamheten utövas i ett digitalt 

markbundet masskommunikationsnät som i 
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den plan för användning av de frekvensom-
råden som avses i 6 § i lagen om radiofre-
kvenser och teleutrustningar (1015/2001) 
är reserverad för sådan televisions- eller 
radioverksamhet eller leverans av andra 
tjänster som använder DVB-H-standard el-
ler en motsvarande standard. 

En utövare av televisions- eller radio-
verksamhet som har en av statsrådet bevil-
jad koncession för digital sändningsverk-
samhet får sända sitt med stöd av konces-
sionen tillhandahållna programutbud utan 
särskild koncession även i ett i 3 mom. 3 
punkten avsett nät..Programutbudet skall 
sändas samtidigt och till innehållet oför-
ändrat inom ett koncessionsenligt eller an-
nat ursprungligt sändningsområde.  Rund-
radion Ab får på motsvarande sätt sända 
sitt televisions- och radioprogramutbud en-
ligt lag på det sätt som avses i detta mo-
ment.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  .  

——— 
 

 
 


